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Innledning
Sør-Varanger menighet er en aktiv lokalmenighet i Den norske kirke. Menigheten samsvarer
geografisk med Sør-Varanger kommune. Ca. 80 prosent av befolkningen i Sør-Varanger kommune
er medlemmer i Den norske kirke, og dermed i menigheten. Det er menighetsrådets oppgave å
legge til rette for at alle medlemmene skal oppleve seg inkludert.
Da det bare er ett sogn eller menighet i Sør-Varanger kommune blir dette en ettsogns kommune.
Det betyr at menighetsrådet ivaretar også fellesrådsfunksjonen i tillegg til
menighetsrådsfunksjonen.
Sør-Varanger menighetsråd dekker et geografisk stort område med flere små lokalsamfunn med
hvert sitt preg. Bygdene Bugøynes, Bugøyfjord, Neiden, Jarfjord, Grensen og Pasvikdalen
representerer hver sine kulturer, tradisjoner, språk og grupper, og det sentrumsområdet KirkenesHesseng-Sandnes-Bjørnevatn med handel, administrasjon, helse og industri er en blanding av alt.
Sør-Varanger menighet er så vidt vi vet den eneste menigheten utenom det samiske
forvaltningsområdet som holder fire faste forordnede samiske gudstjenester gjennom året.
Menigheten identifiserer seg med Den norske kirkes visjon ”Mer himmel på jord”. Sammen med
menighetsrådets egne lokale visjon ”Åpne Dører” utfordrer det til å bygge ned terskler slik at alle
mennesker kan finne sin plass i kirkens fellesskap. Slik ønsker menighetsrådet å legge til rette for å
være til stede for folk og gjennom holdninger, ord og handlinger å vise til Kristus og det han står
for.
Menighetsrådet har forvaltningsansvar for kirkebygg og kirkegårder. Sør-Varanger menighetsråd
har fortsatt rehabiliteringen av kirkebyggene i tråd med investeringsplan for kirkebygg og
kirkegårder. Investeringsprosjekt som har blitt prioritert i 2015 har vært etablering av universell
adkomst Kirkenes kirke, brannverntiltak, utvidelser av Sandnes og Neiden kirkegård, samt ny
lastebil. Det har også vært jobbet med Bugøynes kirkegård, der det er behov for nye gravplasser.
I kirkene har det vært feiret 118 gudstjenester. 112 av disse var forordnede gudstjenester. 66 av
menighetens barn er døpt (hvorav 9 andre steder), 72 ungdommer ble konfirmert, 19 par ble viet
og 98 personer ble gravlagt.
I 2015 har det vært kirkevalg, valg til bispedømmeråd og menighetsråd. Det er brukt mye tid og
ressurser på nominasjonsprosessen, og selve gjennomføringen. Menigheten har gitt ut en valgavis,
og det ble gjennomført kirkevalg på 10 valgsteder, i tillegg til forhåndsstemmegivningen på
menighetskontoret. Nytt menighetsråd trådte i kraft i desember 2015, og det avtroppede rådet
ble da takket av for sin innsats i fireårsperioden.
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1. Menighetsrådet
Menighetsrådet ble valgt ved kirkevalg høsten 2011 for perioden 2011-2015
Menighetsrådet har bestått av følgende medlemmer fram til kirkevalg 2015:
Pål Haldorsen
Kathrine Jahre
Randi Sneve Skeie
Asbjørn Bernhardsen
Ingar Brun
Brede N. Tellefsen
Tiril Birkely Jerijærvi
Odd Emanuelsen
Liv Astrid Kvammen Svaleng
Bodil Dago
Agnar Jensen
Torild Ackermann
Audhild Kaarstad
Stig Kaarstad

Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Fellesrådsrepresentant
Fellesråds vararepresentant
Sokneprest
Vara for sokneprest (fungerende
sokneprest i en periode)

Nytt menighetsråd etter kirkevalget 2015:
Wenche Pedersen Kjølås
Ellen Katrine Hætta
Frode Berg
Kathrine Jahre
Mailiss Fløtten Andreassen
Marie Sivertsen Basma
Astrid Bye Ramberg
Aud Alfild Mathisen
Lisa Irene Lind Brun
Kjell Hastad
Mikael Aapro
Britt Slagtern
Frank Emil Trasti
Audhild Kaarstad
Stig Kaarstad

Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Fellesrådsrepresentant
Fellesråds vararepresentant
Sokneprest
Vara for sokneprest

Det nye menighetsrådet hadde sitt første møte den 08.12.15

6

Saker som har vært til behandling i løpet av 2015:








Trosopplæringsprosjektet
HMS, internkontrollsystem kirkebygg
Kirkevalg 2015
Høring – ny dåpsliturgi
Høring kirke-stat
Kirketjenertillingene
Investeringsprosjektene

Menighetsrådet har i 2015 hatt følgende underutvalg med delegert ansvar:
Forhandlingsutvalget:
Leder
Nestleder

Pål Haldorsen
Kathrine Jahre

Administrasjonsutvalget:
Leder
Nestleder
Kirkeverge

(Vara fra rådet:
(Vara i staben:

Pål Haldorsen
Kathrine Jahre
Wenche Dervola
Merete Johnsen
Elin Magga
Asbjørn Berhardsen)
Anna Lankinen)

Arbeidsutvalget:
Leder
Nestleder
Sokneprest
Kirkeverge
(Sekretær

Pål Haldorsen
Kathrine Jahre
Audhild Kaarstad
Wenche Dervola
Elin Magga)

Samisk gudstjenesteutvalg:
Audhild Kaarstad
Liv Astrid Kvammen (menighetsrådet)
Christina Henriksen
Lisbeth Johnskareng

Gudstjenesteutvalg:
Audhild Kaarstad (leder, sokneprest)
Henning Holm (kantor)
Asbjørn Bernhardsen (Menighetsrådet)
Elin Gaasland
Aud Mathisen
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Barne- og ungdomsutvalget:
Einar Aksel Rånes Fagerbeim (leder)
Ingar Brun (menighetsrådet)
Brede Tellefsen (menighetsrådet)
Liv Reidun Haldorsen (fra menigheten)
Kathrine Jahre (kateket)

Trosopplæringsutvalget:
Kathrine Jahre (kateket)
Ane Marie Hjelm Solli (fra menigheten)
Per Oscar Jerijærvi (fra menigheten)
Randi Sneve Skeie (menighetsrådet)
Einar Aksel Rånes Fagerheim (kapellan)
Pål Haldorsen (menighetsrådet)
Henning Holm (Kantor)

Frivillige
Menighetens arbeid blir møtt med stor velvilje i lokalsamfunnet og det er mange frivillige som
utfører mye viktig arbeid i menigheten.
Nytt i 2015 er at det er kommet på plass en gruppe med 9 ungdomsledere. På senhøsten ble det
holdt et lite lederkurs før oppstart av klubb i desember. Disse ungdomslederne er en viktig ressurs
i alt av barne- og ungdomsarbeid i kirken. Lederne gjorde et godt arbeid både på Lys Våken og på
klubben.
I Kirkenes kirke har det jevnlig vært frivillige som har deltatt på gudstjenesten som tekstleser eller
med andre oppgaver. Det arbeides med å få dette inn i litt mer organiserte rammer. I 2015 har
kirkekaffeansvaret ligget på konfirmantene, og etter tur har de bidratt med kaker og tilstelning og
som medhjelpere i og rundt gudstjenesten. Dette har fungert godt og har gjort at konfirmantene
har blitt aktivisert og sett.
I tillegg er formiddagstreffet, samisk salmesanggruppe, barnegospel, Superonsdag og
søndagsskolen og konfirmantleirene våre basert på stor innsats fra frivillige ledere. Menigheten
har egen Kirkens Nødhjelpskontakt, som bl.a. er involvert i den årlige innsamlingsaksjonen til
Kirkens Nødhjelp.
Tidligere år har det vært barneklubb og ungdomsklubb i Kirkenes kirke. Våren 2015 ble det forsøkt
oppstart av ungdomsklubben på våren, men uten deltakere. I desember startet klubben opp igjen,
men nå som en barneklubb. Det er godt med ungdomsledere, men det er fortsatt en utfordring å
få på plass faste voksenledere.
Kirkeforeningen i Neiden er meget velfungerende, og i tillegg til å arrangere kirkekaffe, utfører de
mye løpende vedlikehold på kirken og kirkegården. De hjelper også til med å holde kirken åpent
for besøkende om sommeren. På Bugøynes har frivillige organisert en turnus hvor de bytter på å
arrangere kirkekaffe til alle gudstjenestene der. Mye av vedlikeholdet på kirkegårdene i distriktene
gjøres på dugnad.
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2. Menigheten som arbeidsplass
Ansatte i Sør-Varanger menighet i 2015
Sør-Varanger menighet hadde i 2015 ni hele stillinger fordelt på ti ansatte, av disse er syv kvinner
og tre menn. I tillegg er det seks deltidsstillinger, fordelt på tre ansatte alle er menn. To av de seks
deltidsstillingene er fortsatt ikke besatt, men stillingene ivaretas på en utmerket måte av de faste
vikarene Gudrun Seipæjærvi som fungerer som kirketjener på Bugøynes og Julie Bækø, som jobber
i Kirkenes kirke når kirketjener Janne Lundstrøm drar til distriktene. Det er registrert 5
sykemeldinger og 6 egenmeldinger i løpet av året. Menigheten har forlenget IA avtalen
(Inkluderende Arbeidsliv) med NAV.

Stilling

Navn

Stillings%

Kirkeverge
Saksbehandler
Menighetssektretær
Menighetssektretær
Kantor
Kantor
Kateket
Kirketjener
Kirketjenervikar
Fagarbeider
Fagarbeider

Wenche Dervola
Elin Magga
Turid Bjørhusdal
Merete Johnsen
Henning Holm
Alla Sukhomlina
Kathrine Jahre
Anna Lankinen (fram til 1. mars)
Janne Lundstrøm
Roy Steinar Henriksen
Sten Birger Kjølås

100%
100%
25%
75%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Deltidsstillinger i distriktet
Fagarbeider
Fagarbeider/kirketjener

Karstein Weigama
Jarle Karikoski

5.10%
21.39

Ansatte som har Nord-Hålogaland bispedømme som arbeidsgiver
Sokneprest
Kapellan
Kapellan
Prestevikar
Prestevikar

Audhild Kaarstad (fra februar 2015)
Einar Aksel Rånes Fagerheim
Stig Kaarstad (fra februar 2015)
Torbjørn Brox Webber
Svein Ludvig Larsen (juli 2015)

100%
100%
100%
75 %
100 %
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Stabsmøter
Hver onsdag holdes andakt for staben. Den første onsdagen i måneden er det morgenmesse med
nattverd. Etter stabsandakten er det stabsmøte i menighetssalen. Agenda for stabsmøtene er for
det første å gjennomgå den siste uken, evaluere, og gjennomgang av aktivitetene som har blitt
gjennomført. Videre er det på agendaen å planlegge og koordinere , fordele ansvar og oppgaver
for de to neste ukene. Annonsen gjennomgås for å sikre at det som presenteres er korrekt.

Ledermøter
Soknepresten og kirkevergen har ledermøte hver tirsdag. Agenda er ledelse og drift av
menigheten. Dette møtet er en arena for samkjøring mellom de to arbeidsgiverlinjene,
soknepresten som leder for prestetjenesten og kirkevergen som ansvarlig for driften av
menigheten og leder for fellesrådsansatte.

Personalmøter
Det har vært avholdt 2 personalmøte for fellesrådsansatte i 2015.

Planleggingsdager
Det har vært avholdt to planleggingsdager for staben i løpet av 2015, en i mars og en i oktober
Planleggingsdagene ble brukt til utarbeidelse av rutiner, og planlegging av neste halvår.

Medarbeidersamtaler
Kirkevergen har avviklet medarbeidersamtaler med fellesrådsansatte i 2015.
Prestene har hatt medarbeidersamtaler med prosten i 2015.

Kurs/seminar
Sten Kjølås deltok på et kurs i regi av fagforbundet.
Kirkeverge deltok på landskonferanse for kirkeverger i regi av KA i Tønsberg, oktober 2015.
Kirkemusikerne deltok på fagdager for kirkelige ansatte i Tromsø i oktober, i regi av bispedømmet.
Audhild Kaarstad, Stig Kaarstad og Einar Aksel Rånes Fagerheim har deltatt i ABV
(arbeidsveiledning) i regi av bispedømmet.
Kateket Kathrine Jahre deltok på fagdager for kirkelige ansatte i Tromsø i oktober, i regi av
bispedømmet.
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3. Administrasjon
Økonomi
Regnskapsførte driftsinntekter utgjorde kr 7 874 390,- de budsjetterte inntektene var på kr 7334
854,-. De totale driftsutgiftene var på til sammen kr 7 896 459,- og de budsjetterte utgiftene var på
kr 7 238 037,-. Brutto driftsresultat for 2015 utgjør kr – 96 817,- Driftsregnskapet for 2015
avsluttes med et netto merforbruk/underskudd på kr – 45 171,36
I investeringsregnskapet for 2015 var de totale utgiftene på kr 2 142 911,- Av dette er
momskompensasjon for investering på kr 392 173,- Det var budsjettert med kr 5 873 500,- til
investeringer.

Administrasjon
Hovedmålet for administrasjonen er å være et serviceorgan både internt og eksternt.
Administrasjonen har godt innarbeidede rutiner i forhold til tilrettelegging for kirkelige handlinger,
planlegging og gjennomføring av menighetsrådsmøter, oppfølging av vedtak i menighetsrådet og
generell saksbehandling. Administrasjonen tilrettelegger for og følger opp forvaltningen av
kirkebyggene og kirkegårdene, og iverksetter og administrerer rehabilitering og vedlikehold. Det
har vært stor fokus på innhenting av gravfesteavgift i 2015, og dette har vært et stort arbeid som
har tatt mye tid og ressurser. Det sendes ut fakturaer fortløpende, administrasjon og
gravertjeneste oppdaterer eldre gravfelt og det sendes ut fakturaer. Dette er en prosess som
kommer til å være svært tidkrevende, og må derfor gjøres over lengre perioder. Administrasjonen
kjører prosjektledelse for menighetsrådets investeringsprosjekter, i 2015 var det kjøp av ny
lastebil, utvidelse av Sandnes og Neiden kirkegård, brannvern og ny kirkegård på Bugøynes som
ble prioritert av menighetsrådet.
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4. Gudstjenestefeiring
Gudstjenestefeiringen er pusten i menighetens liv, hvor menigheten samles til fellesskap med Gud
og med hverandre. Det feires gudstjenester i hele kommunen, i alle seks kirkebyggene, samt på
institusjoner og med skoler og i barnehager før jul. Gudstjenesteformen varierer mellom
Høymesse, Familiegudstjeneste, Samisk gudstjeneste, «Eldres kirkedag» og noen kirkeårsbestemte
gudstjenesteformer. Normalt feires det gudstjeneste i hovedkirken Kirkenes hver søndag, og en
gang i måneden i kirkene i Bugøynes, Neiden og Svanvik. Sommerhalvåret også i Kong Oscar II’s
kapell. To ganger i året feires det også gudstjenester i Sandnes kapell, på palmesøndag og
allehelgensdag.
I 2015 var det til sammen 112 forordnede gudstjenester og 6 andre gudstjenester i Sør-Varanger
menighet. Det har vært holdt 8 flere forordnede gudstjenester som kreves i forhold til
prestestillinger i soknet. Nedenfor framlegges en statistikk over gudstjenester i de forskjellige
kirkene. Der det står ”andre gudstjenester” menes gudstjenester som ikke er forordnet av
biskopen, det vil si alle gudstjenester som ikke foregår på en søndag eller i høytidene. Det
inkluderer blant annet samtalegudstjenester og «Eldres kirkedager» samt egne dåpsgudstjenester.
I 2015 ble Bugøyfjord bedehuskapell avvigslet i gudstjeneste 19. juli. Kapellet eies av
bedehuskapellforeningen, og avviklingen var planlagt av bedehuskapellforeningen. Avvigslingen
ble foretatt av sommervikar Svein Ludvig Larsen og Kåre Kvammen.

Statistikk
KIRKE

FORORDEDE
GUDSTJENESTER

ANDRE
GUDSTJENESTER
**

ANTALL
OPPMØTTE

ANTALL TIL
NATTVERD

DÅP

Konf

Begrav

Vielser

60

1

3

KIRKENES KIRKE

58

3

5561

1291

29

SANDNES KAPELL

2

0

63

37

1

63

3

NEIDEN KIRKE

11

1

512

80

7

11

2

BUGØYNES KIRKE

12

0

386

119

0

5

4

11

0

94

53

13

1

772

172

10

5

14

4

4

1

224

71

8

2

1

7

-

-

-

-

1

0

18

-

112

6

7630

1823

66**

72

99*

19

BUGØYNES
OMSORGSSENTER
SVANVIK KIRKE
KONG OSKAR II’s
kapell
TÅRNET
SKOLEKAPELL
BUGØYFJORD
GRENDEHUS
TOTALT

* 5 begravelser uten seremoni i regi av Den norske kirke
** 11 dåp andre steder.
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5. Kirkelige handlinger og gravferd
Tabell 5 Statistikk
Dåp
Vielser
Begravelser
Konfirmasjon

2008
85
21
68
97

2009
90
12
71
83

2010
78
13
109
84

2011
64
14
90
74

2012
72
10
77
72

2013
57
10
72
72

2014
75
14
94
79

2015
66
19
99
72

Dåp
I 2015 ble 57 barn døpt i Sør-Varanger, og 9 barn tilhørende Sør-Varanger menighet ble døpt i et
annet sokn. Til sammen er det registrert dåp av 66 personer i menigheten.

Vielser
Det var 19 vielser i Sør-Varanger menighet i 2015.

Begravelser
Det ble totalt gravlagt 99 personer i Sør-Varanger kommune i 2015. Av disse er 94 personer
gravlagt med seremoni fra Den norske kirke.

Konfirmasjon
Våren 2015 ble 72 ungdommer konfirmert. I tillegg til den ordinære konfirmasjonsundervisningen
har konfirmantene deltatt på konfirmantleir på Svanhovd og vært med på Kirkens Nødhjelps
fasteaksjon.
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6. En flerkulturell kirke
Samiske gudstjenester
Det er etablert 4 samiske forordnede gudstjenester som del av vår gudstjenesteordning. Disse
pleier å være på Samefolkets dag (6. februar), på Palmesøndag, en Høsttakkefest tidlig på høsten,
og Allehelgensdag.
I 2015 hadde vi tre samiske gudstjenester i vår menighet. Samefolkets dag ble markert i Kirkenes
kirke, og palmesøndagsgudstjenesten og Allehelgensdag i Sandnes kapell. På gudstjenesten
Allehelgensdag var stiftskapellan for nordsamer Karl Yngve Bergkåsa liturg og predikant. Det ble
ikke feiret høsttakkefest i 2015

Samisk salmesangkveld
Sør-Varanger menighet har hatt en samisk salmesanggruppe i mange år. De har hatt jevnlige
salmesangkvelder onsdager i menighetssalen i Kirkenes kirke i forkant av årets tre samiske
gudstjenester. Gruppa har planlagt de samiske gudstjenestene i samarbeid med presten, og øvd på
salmene. Dette er en arena hvor det er fokus på det samiske språket, og uttale på lokal dialekt. Det
er lagt opp til sosialt samvær, trivsel og omsorg. Det er organisert slik at forrettende prest ser til at
det blir satt av tid til salmesangøvelse, og at det blir annonsert. Prest og organist deltar på
øvelsene og det er åpent for alle. I 2015 har det vært til sammen 5 samiske salmesangøvelser.

Finsk gudstjeneste i Kirkenes kirke
I desember 2015 ble det holdt en egen finsk gudstjeneste i Sør-Varanger menighet, Kirkenes kirke,
ved prest Anssi Elenius. Sangkoret Fossekallen bidro med sang. I tillegg blir finsk brukt på
gudstjenester i Bugøynes ved at en eller flere salmer kan synges fra den finske salmeboken.

Flerkulturell menighet
Det legges til rette for et tilbud basert på den samiske eller finsk/kvenske kulturen der det er
naturlig. Eksempel kan være samisk eller finsk velsignelse i begravelser eller tekstlesing, enkelte
salmer. Det kan også legges til rette for enkelsk bibel og litt oversetting ved behov så langt det lar
seg gjøre. I forbindelse med at det kom veldig mange flyktninger til kommunen i 2015 ble det kjøpt
inn arabisk bibel. Det ble forsøkt tilrettelagt til engelsk oversetting når det lot seg gjøre.
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7. Opplæring og vekst i den kristne tro
Trosopplæringsreformen
I 2014 ble Varanger prosti innlemmet i den nasjonale trosopplæringsreformen. Det innebærer at
menighetene mottar trosopplæringsmidler fra Nord-Hålogaland bispedømme, og disse midlene
skal benyttes utelukkende til trosopplæringstiltak. Det er satt klare rammer for hvilke tiltak som
kommer inn under denne reformen, og det er kjørt kursing av stab og menighetsråd. Menighetene
må utarbeide en lokal trosopplæringsplan, og for Sør-Varanger menighet må denne planen være
ferdig i 2016. Menighetsrådet har oppnevnt et trosopplæringsutvalg som skal se til at dette
arbeidet går som det skal, og at midlene benyttes til det tiltenkte formål. I 2015 er det tilsatt en
prosjektmedarbeider i 50 % stilling som trosopplærer. Trosopplæreren skal sammen med
trosopplæringsutvalget skrive og utarbeide trosoppæringsplan. I 2015 er det benyttet
trosopplæringsmidler til å kjøpe inn en del grunnleggende undervisningsmateriell.

Trosopplærings fasearbeid (0-18 år)
Menighetens tilbud innen trosopplæring har i 2015 i hovedtrekk bestått i følgende:
- Dåpssamtale
- Utdeling av 4-årsbok. I forbindelse med utdeling av 4års bok inviterte vi 4 åringer med
familie på samling og undervisningsopplegg i forkant.
- Kirkerotter. – Alle døpte 5 åringer ble invitert til filmkveld med filmen Kirkerottene. Dette
er et nytt tiltak, og på grunn av få påmeldte ble det ikke gjennomført. Vi vil jobbe videre
med markedsføring av dette tiltaket.
- Tilbudet til 11-årsfasen – ”Lys våken” som er et arrangement med overnatting i kirka.
- Konfirmantundervisning
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8. Diakoni
Det diakonale arbeidet lider under at vi ikke har egen diakonstilling i menigheten. Behovet for
diakon er godt dokumentert. Ansvaret for diakoni ligger i dag under prestetjenesten.

Formiddagstreff
Det arrangeres Formiddagstreff i menighetssalen, ca. annenhver fredag fra klokka 11 til 13. Det
starter vanligvis med andakt eller musikkandakt i kirkerommet, som en innledning til
formiddagstreffet. Etter andakten samles alle i menighetssalen, hvor det serveres kaffe og vafler,
det er sang og musikk, loddsalg, quiz. Noen ganger kommer det personer og snakker om et aktuelt
tema. Antall eldre på hvert treff er stabilt, mellom 10 og 25. Formiddagstreffet har tradisjoner
som påskelunsj og julelunsj. I 2015 var Formiddagstreffet på en utflukt til Porotila, Toini Sanila i
Kirakkajärvi. Der ble det holdt en liten utendørs andakt ved presten, og det ble servert middag.
Formiddagstreffet drives av frivillige medarbeidere, i samarbeid med staben. De frivillige er
ansvarlige for treffet og innkaller prest ved behov. Organist og kirketjener er også gode
støttespillere når det gjelder å drive dette tiltaket.

Superonsdag
Tre onsdager på høsten ble menighetssalen fylt av barn, ungdom og voksne. De rundt 30
deltakerne på samlingene har laget mat og spist middag sammen. Det har vært en samlingsstund
for barna og en andakt for de voksne, og så har en sunget sammen i kirken som en avslutning.
Barnefamiliene ved superonsdag har også deltatt med sang ved to familiegudstjenester.
Superonsdag er ment å være et bredt tilbud på tvers av generasjonene, drevet av frivillige.

Andakt ved institusjonene
Vi har en etablert praksis med andakter på eldreinstitusjonene i Kirkenes, hvor vi besøker
Prestøyhjemmet og Wesselborgen annenhver onsdag, og motsvarende onsdager Tangenlia og
Eldresenteret. På slutten av året ble andaktene på Tangenlia fordelt på to avdelinger etter ønske
fra institusjonen. Andaktene har form av en kort gudstjeneste med syndsbekjennelse,
trosbekjennelse, tekstlesing, salmesang og andakt. Alternativt kan det holdes musikkandakt, hvor
hovedvekten er på salmesang og instrumentalmusikk. Det har også vært noen få enkle andakter
uten organist i løpet av året. Andaktene er en viktig del av vårt diakonale tilbud. Omsorgssenteret
på Bugøynes har hatt gudstjenester med nattverd i forkant av gudstjenestene i Bugøynes kirke.

Eldres kirkedag
Det har vært avholdt «Eldres kirkedag» to ganger i 2015, til påske og jul. Dette er en gudstjeneste
som er spesielt tilrettelagt for eldre. Sokneprest eller forettende prest markedsfører denne
gudstjenesten og har kontakt med institusjonene i Kirkenes. Frivillighetssentralen har tatt på seg
ansvaret for å skysse de eldre mellom kirken og institusjonene.
Deltakerne på formiddagstreffet stilte opp som frivillige til å gjennomføre kirkekaffen på eldres
kirkedag.
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Kirkebussen
Menigheten eier en egen buss som har blitt disponert av Frivillighetssentralen. I lengre tid har det
vært planlagt å selge bussen, og i 2015 ble dette gjennomført, og bussen ble solgt.

9. Ung i kirken
Søndagsskolen
Det arrangeres søndagsskole jevnlig i forbindelse med gudstjenester i Kirkenes kirke.
I 2015 var det søndagsskolesamlinger i regi av Kirkenes søndagsskole samtidig som gudstjenesten
ca. en gang i måneden. I gjennomsnitt er det ca. ti barn med på hver samling. Søndagsskolen
drives av frivillige, men ligger inn under menighetens undervisningsledelse.

Kontakt med skoler og barnehager
Våren 2015 ble det gjennomført kirkebesøk med førstetrinnet ved Kirkenes skole. Fokuset for
besøket var kirkerommets oppbygning, inventar, utsmykning og symboler. Her medvirket kapellan
og kantor, og barna gikk gjennom alle delene av kirkerommet, inkludert galleriet og kirkeorgelet.
I 2015 var det skole- og barnehagegudstjenester før jul. Tilbakemeldingene på disse
gudstjenestene er gode og skolene er fornøyd med tilbudet. Det jobbes for at det skal være
verdifullt for alle som deltar og at det bidrar til å styrke kunnskap og kjennskap til kristen tro hos
barn og voksne.

Klubb
Etter en lang periode hvor kjelleren har vært stengt pga brannsikkerhet, ble kjelleren igjen åpnet
høsten 2014. i 2014 startet arbeidet med å legge til rette for å gjenåpne klubben. Det er utarbeidet
rutiner og systemer for bruk av kirkebygget, og det har vært fokus på internkontroll.
Våren 2015 ble det forsøkt oppstart av ungdomsklubb, og man erfarte tidlig at tilbudet ikke nådde
målgruppen. Det ble derfor gjort endringer. Høsten 2015 startet juniorklubb og dette er et tilbud
som er i ferd med å etablere seg.
For at menigheten skal kunne tilby denne aktiviteten for barn og unge i aldersgruppen 10-12 år er
man avhengig av personalressurser i stab og blant frivillige. Ungdomslederne er viktige
nøkkelpersoner for å gjennomføre klubb.

Minilederkurs (MILK)
MILK er en del av en godt etablert lederutdanning for unge.
I 2015 har menigheten ikke avholdt Minilederkurs, men ungdom som tidligere har deltatt på
kursene spiller fortsatt en viktig rolle i forbindelse med konfirmantleirene og forberedelsene til
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oppstart av klubb i Kirkenes kirke. Høsten 2015 ble fjorårets konfirmanter invitert til et
informasjonsmøte om det å være ungdomsleder i menigheten. Det var 12 ungdommer som deltok
på dette og de er i ferd med å få opplæring i rollen som ungdomsleder, og de har deltatt på ulike
deler av menighetens tilbud.

10. Musikk og kunst i kirken
Musikk i gudstjenester
Sør-Varanger menighets strategiplan sier at ” Vi vil en kirke der Gudstjenesten er det sentrale og
naturlige fellesskap for ALLE i menigheten”.
Mye av menighetens musikalske aktivitet er naturlig knyttet til gudstjenester. Mange aktører i
menigheten, Kirkekoret, barnegospel og frivillige øver fram mot, og deltar på flere gudstjenester i
løpet av et år. Ved ulike anledninger har menigheten et tett samarbeid med eksterne aktører, for
eksempel sangkoret Fossekallen – Allehelgensdag, finsk og samisk gudstjeneste, Nils Otto Pleym
(fiolin) – Julaftengudstjeneste. Kantorer spilte meditasjonsmusikk på ca. 20-25 min. før
gudstjeneste begynte og dette fant sted på Skjæretorsdag og Langfredag.

Musikkandakter
Menighetens kirkemusikere deltar på de fleste andaktene på institusjonene, Wesselborgen,
Eldresenteret, Tangenlia, Prestøyhjemmet, Bugøynes omsorgssenter. Enkelte av andaktene er lagt
opp som musikk andakter. Alle andaktene gjennomføres i et tett samarbeid mellom prest og
organist.

Konserter
Det har vært avholdt følgende musikkarrangementer i menighetens regi i 2015.
o Barents spektakel – Kirkenes kirke: Lunsjkonserter fra onsdag til lørdag ved kantorene.
o Søndag 8. februar – Kirkenes kirke: Barents spektakel. Konsert med Kirkenes kirkekor og
musikere ifra Murmansk.
o Fredag 5. juni – Kirkenes kirke: Konsert med Kirkenes kirkekor og Sofienbergkoret.
o Lørdag 6. juni – Bugøynes kirke: Konsert med Kirkenes kirke og Sofienbergkoret.
o Torsdag 30. juli – lørdag 1. august: Lunsjkonsert hver dag under Kirkenesdagene.
o 12. – 16. november: Kirkekoret hadde konserter i Murmansk, sammen med russiske
musikere.
o Søndag 29. november – Neiden kirke: Adventskonsert med Fossekallen
o Søndag 13. desember – Kirkenes kirke: «Vi synger julen inn» med Kirkenes
Skolemusikkorps, Kirkenes Hornmusikk og Kirkenes kirkekor.
o Mandag 14. desember – Svanvik kirke: «Vi synger julen inn» med lokale krefter.
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Lunsjmusikk
I 2015 har det vært 34 lunsjkonserter (kalt ”lunsjmusikk”) torsdager kl. 11.00 i tidsrommet februar
- november. Konsertene varer om lag 20 minutter og har hovedsakelig vært ved menighetens
kirkemusikere. Oppmøtet har variert mellom 1 og 65, totalt antall besøkende var 598 personer.
Det har kommet mye positiv respons fra publikum – spesielt fra turister. Sistnevnte gruppe
uttrykker ofte en positiv overraskelse over at et slikt tilbud finnes så høyt mod nord.

Kirkekoret
Korsanger er en av de største frivillige virksomhetene innafor kirken og er et kjerneområde i det
kirkemusikalske livet i soknet. Gjennom regelmessige øvinger, gudstjenester og konserter gir koret
i menigheten rom for en opplevelsesorientert, skapende og interaktiv trosopplæring for barn,
unge og voksne. Kor som medvirker i gudstjenesten, tilfører en kunstnerisk og estetisk erfaring
som åpner for kommunikasjon og deltakelse. Koret er og en arena for sosialt felleskap og en
øvelse i samspill. Kirkenes kirkekor hadde stabilt øvelser i løpet av 2015. Kirkekoret hadde i 2015
to store prosjekter i samarbeid med profesjonelle musikere fra Russland, hvor de hadde to
konserter, i Kirkenes og i Murmansk. Det var også et samarbeid med Sofienbergkoret fra Oslo,
hvor det var to konserter, i Kirkenes kirke og i Bugøynes kirke. Kirkenes kirkekor deltok på flere
gudstjenester og det er: påskenatt, 17. mai, konfirmasjonsgudstjenestene, allehelgensdag,
innsettelsesgudstjeneste osv.

Formiddagstreff
Salmesang er et vesentlig innslag på Formiddagstreffet som menigheten har annenhver fredag i
menighetsalen. Menighetens organister deltar på dette så langt det lar seg gjøre.
Formiddagstreffet starter med en kort musikkandakt i kirken, der en av prestene og en av
kirkemusikerne deltar – dersom det lar seg gjøre.

BarneGospel
Sør-Varanger menighetsråd startet opp med barnegospel i november 2011, med kateketen som
ansvarlig for drift av barnegospel, i samarbeid med frivillige ansvarlige ledere. Koret er nå et
veletablert tilbud i menigheten. Koret ønsker å gi barn i Kirkenes og omegn et musikalsk tilbud der
sangglede og fellesskap står i sentrum, og gjennom dette formidle tro og tilhørighet. Det
musikalske uttrykket har vært pop noe som både fenger og engasjerer. I 2015 har koret vært
drevet av de frivillige, formalisert gjennom et styre. Det er øvelse hver onsdag og så deltar koret
på noen av gudstjenestene. Det er ca 15 deltakere i gjennomsnitt.

Samisk salmesangøvelse
(Se avsnittet under punkt 6. En flerkulturell kirke.)

Salmesangkveld.
I 2015 var det en salmesangkveld i Neiden kirke i regi av Neiden kirkeforening. I tillegg til å synge
de salmene som var forberedt av kantor og prest, var det anledning til å sitte og bla i salmeboka og
komme med forslag til salmer som man er nysgjerrig på, både prøve å synge og å høre.
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11. Drift og forvaltning av kirkebygg
Kirker og kapeller
Sør-Varanger menighet hadde i 2015 to åpne kirker om sommeren for turister og
lokalbefolkningen. Kirkenes kirke ble holdt åpen daglig fra 09.00 til 15.00. I Neiden kirke sørget
kirkeforeningen for å ha kirken åpent fra kl 11.00 til 14.00 i perioden 15. juni til 26. juli. Både
hovedkirken og Neiden kirke er veldig godt besøkt. Menigheten prioriterer dette og det er
ønskelig at kirkene og kapellene er åpne i sommermånedene for de som vil avlegge et besøk der,
så fremt det er ressurser til dette.

Vedlikehold av orgel og piano
Juni måned ble det utført stemming av alle orgler i menigheten. Stemmingen ble utført av Rolf
Emmenegger ifra RYDE & BERG. Det har vært utført vedlikehold av piano i 2015.

Internkontroll/HMS
Det har vært stort fokus på menighetens internkontrollsystem og HMS også i 2015.
Menighetsrådets HMS utvalg har utarbeidet oppdaterte internkontrollsystem for alle kirkebygg.
Det er gjennomført risikoanalyser, og utarbeidet nye rutiner, særlig når det gjelder
dokumentasjon, og det hele er systematisert i en perm som er tilgjengelig for ansatte og frivillige.
Det skal også utarbeides et overordnet HMS system for menighetsrådet. Det er montert
brannvarslingsanlegg i alle de rommene som manglet dette.

Tilgjengelighet til kirkebyggene
Menighetsrådet har som et av sine hovedmål å gjøre kirkebyggene tilgjengelig for flest mulig. I
2011 ble det hentet inn tilbud på plantegninger av universell adkomst, og menighetsrådet valgte å
benytte tilbud fra arkitektfirmaet Re-Arkitektur. Arkitekter fra firmaet var høsten 2011 på befaring
i tre kirkebygg, Neiden, Kirkenes og Svanvik kirke, og i 2012 ble det etablert universell adkomst på
Svanvik kirke. I 2013 ble den universelle adkomsten på Svanvik kirke ferdigstilt og tatt i bruk. I
2014 ble terrenget i tilknytning til den universelle adkomsten ferdigstilt, med beplantning. I 2015
ble det etablert universell adkomst til Kirkenes kirke. Det gjenstår blant annet gelender og
beplanting, adkomsten skal ferdigstilles i 2016.

Rehabilitering av kirkebyggene
Sør-Varanger menighetsråd arbeider målrettet med rehabiliteringsarbeid på kirkebyggene, og har
på grunnlag av tilstandsrapporten fra 2007 utarbeidet følgende prioriteringsliste for rehabilitering
av byggene.
1. Svanvik kirke
2. Kirkenes kirke
3. Neiden kirke
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4. Kong Oscar II kapell
5. Bugøynes kirke
6. Prestestua, Grense Jakobselv
7. Kirkenes Gravkapell

Svanvik kirke
Det har ikke blitt utført planmessig vedlikehold på Svanvik kirke i 2015.

Kirkenes kirke
Det er kjøpt nye mikrofoner til kirkerommet. Kirketjener har startet arbeidet med å utbedre
kirkebenkene, det er kjøpt inn treverk og utstyr. Det er gjort en rekke tiltak for å tilrettelegge for
trosopplæringstiltak, det er blant annet kjøpt inn en smartboard, bord og stoler og
undervisningsrekvisitter. Dette er finansiert av trosopplæringsmidler fra Nord Hålogaland
bispedømme. Det er montert nytt brannalarmanlegg. Anlegget er et toveissystem som viser i
hvilket rom alarmen er utløst. Dette forenkler oppfølging av brannsikkerhet for personalet ved
aktiviteter i kirken. Det er gjort en del utbedringer av el-anlegg etter tilsyn.

Neiden kirke
Det har ikke blitt utført planmessig vedlikehold i Neiden kirke i 2015. Kirkeforeningen har i
samarbeid med kirkevergen utført noe mindre vedlikehold av kirken og har lagt planer for det
videre arbeidet som skal gjøres der. Det meste av dette arbeidet omfatter for øvrig kirkegården.

Kong Oscar II’s kapell
Det har ikke blitt utført planmessig vedlikehold på kong Oscar II’s kapell i 2015.

Bugøynes kirke
Det har ikke blitt utført planmessig vedlikehold i Bugøynes kirke i 2015.

Sandnes kapell
Det har ikke blitt utført planmessig vedlikehold på Sandnes kapell i 2015.

Prestestua, Grense Jakobselv
Prestestua har stor slitasje, innvendig og utvendig. Det er et vernet bygg fra 1869. Bygget er ikke i
bruk.

Kirkenes Gravkapell
Gravkapellet brukes som lager. Fagarbeiderne benytter, i mangel av noe bedre, gravkapellet til
verksted for å utføre nødvendige reparasjoner av gjerder og lignende. Gravkapellet er i så dårlig
forfatning at det trolig aldri kan komme i bruk igjen uten omfattende renovering/nybygg.
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12. Drift og forvaltning av kirkegårder
Generelt
Menighetsrådet utarbeidet i 2010 en tilstandsrapport for kirkegårdene. Rapporten dokumenterer
at det på grunn av mange års etterslep når det gjelder vedlikehold trengs større utbedringer av
gjerder og porter, vannposter og elektrisk anlegg på de aller fleste kirkegårdene, og noen av
kirkegårdene lider under prekær plassmangel, og trenger utvidelser. Det vil også være nødvendig
med utbedring av elektrisk anlegg på flere av kirkegårdene.

Maskiner og utstyr
Menigheten har egen gravemaskin til åpning og lukking av graver, menigheten kjøpte ny
minigraver i 2011. I tillegg til gravemaskinen har menigheten en lastebil, som i hovedsak brukes til
å frakte minigraveren. Den gamle lastebilen skal erstattes med en ny lastebil, og det formelle
rundt kjøp av ny lastebil er utført i 2015, men den nye lastebilen leveres ikke før i starten av 2016.
De øvrige maskinene som for eksempel gressklippere er så preget av slitasje at noe av utstyret
snart kan kasseres. Det ble tatt service på gravemaskinen og lastebilen i mars og november.
Det er behov for gravomramming, stempelutstyr og teletiner.

Kirkenes kirkegård
Sommervedlikeholdet utføres av Barentshallene, det vil si klipping av gress. Fagarbeiderne har
fjernet en del trær på kirkegården.

Sandnes kirkegård
Sandnes kirkegård er en naturkirkegård, og vedlikeholdet her omfatter bortkjøring av
overskuddsmasse, fjerning av småskog, kratt og ugress i tillegg til etterfylling av graver.
Vedlikeholdet utføres av fagarbeiderne som har sin base ved Sandnes kapell. Kirkegården må
utvides ytterligere, og behovet er meldt til kommunen, som skal legge til rette for utvidelse. Det er
kjøpt tjenester på utarbeidelser av kart på Sandnes kirkegård fra arkitektfirmaet Asplan viak i
Tromsø. I 2015 leverte de plantegninger som omfatter utvidelser, nye graver, elektrisk anlegg,
vann, adkomst, bygninger osv. Dette skal legges fram for menighetsrådet i 2016.

Neiden kirkegård
Den gamle delen av gjerdet rundt Neiden kirkegård er i svært dårlig forfatning og må byttes ut. Det
er satt ut nye punktfester for nytt gravfelt.
Vedlikeholdet på kirkegården utføres av kirketjener/fagarbeideren i Neiden, samt i samarbeid med
fagarbeiderne fra Sandnes som har utført noe arbeid der, for eksempel fjerning av trær og overskuddmasse.
Kirkeforeningen i Neiden inviterer bygdefolket til dugnad på våren, i tillegg har privatpersoner i
kirkeforeningen utført betydelig vedlikehold på eget initiativ.
Kirkegården må utvides ytterligere, og behovet er meldt til kommunen, som skal legge til rette for
utvidelse. Det er kjøpt tjenester på utarbeidelser av kart på Neiden kirkegård fra arkitektfirmaet
Asplan viak i Tromsø. De har i 2015 levert plantegninger over kirkegården der strøm, vann,
adkomst og vei, nye graver og utvidelser inngår. Dette skal legges fram for menighetsrådet i 2016.
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Bugøynes kirkegård
Vedlikeholdet der utføres av fagarbeider. Det er kjørt vekk overskuddsmasse. Det er snart slutt på
gravplasser ved denne kirkegården og det er behov for nye gravplasser. Det er to alternative
løsninger, gjenbruk av den gamle delen på den eksisterende kirkegården, eller ny kirkegård der
plasseringen må bli utenfor bygda. I dialog med Sør-Varanger kommune er det satt i gang
planlegging av etablering av ny kirkegård, og kommunen har satt i gang prosessen med å legge til
rette arealer til dette.
I 2015 er det gjennomført en kartlegging av den fredede planten ”Polarflokk” som kun vokser på
Bugøynes kirkegård. Denne kartleggingen ble utført av Fylkesmannen. Rapporten gir en del
anbefalinger for forvaltning av fredningen og bruk av kirkegården. Løsninger som vurderes er
gjenbruk av den gamle delen av kirkegården. I rapporten åpnes det for at det skal være mulig å
benytte den gamle delen, samtidig som fredningen av planten ivaretas. For at dette skal kunne
gjennomføres kreves det en forskriftsendring, og denne prosessen er igangsatt.
Det jobbes videre med de ulike alternative løsningene for ny kirkegård på Bugøynes.

Tårnet kirkegård
Sommervedlikeholdet ble utført av fagarbeiderne. Barentshallene utfører klipping. I 2016 skal det
greves ny vannledning til Tårnet gravlund. Det gjennomføres dugnad på kirkegården, hvor mange
er med å bidrar. Gjerdet mot veien er reparert da en del var ødelagt av råte. Fagarbeidene
påbegynte jobben og de som var på dugnad den helgen avsluttet arbeidet.

Pasvik kirkegård
Vedlikeholdet utføres av fagarbeiderne, det er blant annet fjernet trær på et felt. Det har også
vært gjort stor dugnadsinnsats av lokalbefolkningen, hvor det ble ryddet skog og kirkegården ble
stelt. Fagarbeiderne har utført forefallende vedlikehold.

Grense Jakobselv kirkegård
Kirkegården i Grense Jakobselv ligger litt skjermet med mye småkratt rundt. Gjerdet er i dårlig
forfatning. I 2015 ble gjerdet mot veien som var ødelagt tatt vekk av fagarbeiderne samt ryddet
småkratt.
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